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Chalkidiki
Pri pohľade na mapu Grécka vyzerajú ako 
tri prsty, tri výbežky v Egejskom mori. Čitatelia 
s bohatšou fantáziou a milovníci antiky si 
spomenú na gréckeho boha morí Poseidóna, 
často zobrazovaného s nebezpečným 
trojzubcom v ruke, ktorý symbolizoval jeho silu 
a moc. Keď vo vojne olympských bohov proti 
Titánom vrhol na nepriateľov svoj trojzubec, 
na mieste, kde sa zaryl do zeme, vznikol 
„trojprstý“ poloostrov. Chalkidiki. Tak sa zrodil 
ďalší z pútavých mýtov staroveku. Aj kvôli nimi 
chodíme tak radi do Grécka...

Nielen dávno zašlé časy, ale aj novodobé 
dejiny ašpirujú na nesmrteľnosť tých, 
ktorí v nich zanechali nezmazateľnú 
stopu.Tak budú Chalkidiki asi navždy 
späté s menom zámožného gréckeho 

lodiara Yiannisa Carrasa, ktorý v čase svojho najväčšieho rozmachu vlastnil flotilu 34 
plavidiel. Aj keď Carrasove korene siahali viac na juh Grécka a jeho rod pochádzal 
z ostrova Chios, lodný magnát, očarený krásou polostrova v Egejskom mori, začal 
v 70. rokoch skupovať rozľahlé pozemky v Sithonii, strednom výbežku Chalkidik 
a postupne tam budoval grandiózny dovolenkový rezort, ktorému (ne)skromne 
prepožičal svoje priezvisko: Porto Carras Grand Resort, jeden z najväčších v Grécku, ba 
dokonca i celej Európe. Pre dva päťhviezdičkové hotely Sithonia a Meliton (nájdete ich 
aj v letnom katalógu CK Satur) ustúpilo aj samotné more a dalo vzniknúť privátnemu 

vel ’ký comeback

prístavu - niektoré izby v hoteli Sithonia ústia 
priamo na mólo, takže z jachty akoby ste vstúpili 
priamo do svojho apartmánu. Pán Carras sám 
zvykol odpočívať v luxusnej vile Gallini, trochu 
stranou od hučiaceho davu, postavenej na skalnatom 
útese s nádherným panoramatickým výhľadom 
na šíre more. Hovorí sa, že v honosnej vile, ktorej 
časť interiéru navrhol Yves Saint Laurent, prijímal 
šejkov, princov, milionárov a umelcov z celého 
sveta. Po jeho smrti v roku 1989 sa z vily stal 
luxusný hotel, ktorý návštevou poctil aj monacký 
princ Albert, francúzsky prezident Francois 
Mitterand či ruský prezident Vladimír Putin. 

z najlepších a najznámejších v celom Grécku. Kedysi sa víno sladilo medom a med z tejto časti 
Grécka sa teší skvelej povesti, dokonca každý tretí včelár pochádza z Chalkidík, čo znamená, 
že na polostrove sa vyrobí tretina všetkého medu z celej krajiny. Najslávnejší staroveký 
filozof Aristoteles, rodák z neďalekej dedinky Stagira, už pred vyše dvomi tisícročiami 
vychvaľoval blahodarné účinky medu, tvrdiac, že zlatý lektvar predlžuje ľudský život....  

Svätá hora Ogion Oros
Pomyselný Poseidónov trojzubec tvoria tri polostrovy vybiehajúce do Egejského mora. Smerom od 
západu je to Kassandra, tá leží najbližšie k Thessalonikám, druhému najväčšiemu mestu v Grécku 
s medzinárodným letiskom, na ktoré v lete prilieta väčšina dovolenkárov smerujúcich na Chalkidiki. 
Prostredná Sithonia je ono miesto, ktoré si podmanil lodiar Yannis Carras a rozvinul v ňom cestovný 
ruch. Na rozdiel od prvých dvoch, ktoré žijú z turizmu, je tretí polostrov Athos z celkom iného 
cesta: už vyše tisíc rokov je domovom mnohopočetnej skupiny pravoslávnych mníchov, obyvateľov 
Autonómnej mníšskej republiky Svätého vrchu, ako sa oficiálne volá tento malý štát s 20 samosprávnymi 
kláštormi a asi dvoma tisíckami obyvateľov. Sväté miesto však patrí výlučne svätým mužom s dlhými 
bradami, ženy, či presnejšie všetky bytosti ženského pohlavia, vrátane zvieracích samičiek (psov, mačiek, 
veveričiek a pod.) majú od roku 1045 vstup dovnútra zakázaný. Ale ani muži, turisti, cestovatelia, vedci, 
dobrodruhovia či umelci sa nemôžu medzi mníchov votrieť len tak, na vlastnú päsť. O návštevu mníšskej 
republiky musia požiadať, vyplniť rôzne formuláre a potom čakať na povolenie (diamonitirion), ktoré 
určí, kedy a ako dlho môžu na Athose pobudnúť (najdlhšie tri dni). Počet cudzincov sa totiž permanentne 
koriguje a neortodoxným kresťanom sa denne vydáva iba 10 povolení na vstup. Ohľadom absencie žien: 
Athos sa paradoxne nazýva aj „krajom Panny Márie“, podľa legendy ho totiž kedysi dávno navštívila 
Ježišova matka a jej svätú prítomnosť mnísi neskôr vyhodnotili za takú zásadnú a vyčerpávajúcu, že 
viac dôvodov na dámske návštevy nenašli. Ani keby dotyčné dámy boli panny...  Jednotlivé monastyry 
mníšskej republiky však môžete celkom oficiálne „stalkovať“ počas vyhliadkovej plavby okolo Athosu, 

lode však musia dodržiavať vymedzenú vzdialenosť 500 metrov 
od pobrežia. Takže sa hodí mať naporúdzi ďalekohľad. A tiež 
plavky, lebo počas plavby sa vo všetkej počestnosti dá aj na 
presne vymedzených plážach vykúpať. Athos je pre bežných 
dovolenkárov trinásta komnata, vzdialenejšia Meteora 
však celkom iste uspokojí plážových pútnikov, bažiacich 
po spirituálnom zážitku. Meteora sa opisuje ako jedno 
z najúžasnejších miest na svete a jej názov je odvodený od 
slovného spojenia „skala vo vzduchu“. A skutočne, skalnaté 
vrcholy, dvíhajúce sa z okolitej roviny, poskytujú pustovníkom 
útočisko a príležitosť k rozjímaniu už vyše tisíc rokov. Prví 
mnísi sa uchýlili do tamojších  jaskýň pred vyše tisíc rokmi. 
Dnes komplex najväčších gréckych ortodoxných kláštorov 
patrí do historického dedičstva UNESCO. Kto a ako dokázal 
kláštory postaviť priamo na vrcholoch strmých útesov, 
zostáva dodnes záhadou, pravda, ak neveríme na ohnivých 
drakov, ktorí vraj pustovníkom na stavbách pomáhali...

•Ikos Oceania***** 
- Turistický portál Trip Advisor 
ho vyhodnotil ako najlepší all 
inclusive hotel v Európe.
•Sithonia***** 
- V Porto Carras, jeden z dvoch 
legendárnych hotelov, založených 
gréckym lodiarskym magnátom 
Yannisom Carrasom. V hoteli funguje 
aj Planet Fun, detský klub CK Satur.
•Sani Beach hotel & Spa, 
Sani Beach Club & Spa 
- Luxusné hotely kategórie 
presahujúcej päť hviezdičiek, 
situované na polostrove Kassandra.

Tipy CK SaTur 
na hoTely 

Viac info
www.satur.sk  

Kraj vína a medu
Chalkidiki patrili medzi prvé 
destinácie, ktoré začiatkom 90. rokov 
Slováci objavili na prázdninovej 
mape Európy. Cesta za vysnívanou 
dovolenkou to bola síce radostná, ale 
vcelku úmorná a otravná. „Účastníci 
zájazdu“ sa k moru doterigali 
zvyčajne autobusmi a objemné 
kufre plné konzerv a vreckových 
polievok zložili v skromných 
štúdiách, bez nároku na stravu či iné 
vymoženosti typu all inclusive... 
Chalkidiki sme si obľúbili, lebo boli 
(relatívne) ľahko dostupné a okrem 
spomínaných drahých hotelov sa 
tam dalo ubytovať aj bez toho, že by 
sa našinec pred dovolenkou musel 
pár mesiacov živiť iba suchými 
zemiakmi. Postupom času sme však 
začali objavovať nové destinácie, 
Turecko, Cyprus, Rodos... a na 
Chalkidiki sme tak trochu zabudli. 
Na našu škodu - v posledných 
rokoch si totiž vďaka výstavbe 
nových hotelových rezortov 
(s úrovňou päť hviezdičiek a viac) 
tamojší hotelieri mädlia ruky. Na 
trojprstý polostrov sa v lete zlieta 
vskutku vybraná spoločnosť - mená 
ako Angelina Jolie či princ Charles 
nech sú toho rukolapným dôkazom. 
Prírodná scenéria na Chalkidikách 
však zostáva stále rovnako 
očarujúca - či ju pozorujete z terasy 
luxusného päť hviezdičkového 
hotela, alebo zo spacáku 
roztiahnutého pod holým nebom. 
Mierne kopce v diaľke sú rovnako 
zelené, tône píniových lesíkov 
rovnako osviežujúce, more rovnako 
priezračne čisté, slnko horúce 
a žičlivé. A pláže... turistickí 
sprievodcovia o nich informujú 
ako o tých najrozmanitejších 
v celom Grécku, záleží len na vás, 
či si vyberiete biely piesok, alebo 
drobné okruhliaky, rozľahlé rušné 
plážové hotspoty, alebo osamelé 
plážičky v malých zastrčených 
zátokách. Celkom 550 km, taká je 
dĺžka pobrežia na lesy bohatého 
polostrova, ktorý možno prešliapať 
aj po viacerých turistických 
chodníkoch. Veď vydať sa na túru 
je príjemné a objavné, či už pôjdete 
peši, alebo na bicykli, cez lesné 
cestičky, pôvabné horské dedinky, 
alebo pozdĺž kopcov s vinohradmi 
obťažkanými hroznom. Na 
Chalkidikách sa vína rodili už v  
5. storočí pre Kristom a miestne 
vinice sa dodnes považujú za jedny  


